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 دستورکار جلسه: 
گروه ه : کاربررسی وضعیت تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانها ) ارائه دهند -

 محترم انرژی انجمن مدیران (

 شرکت محترم پاژیاب (مدیریت مصرف آب  ) ارائه دهنده :  -

  برق ایران ( جایگاه قیمت برق ) ارائه دهنده : سندیکای محترم صنعت -قانون بهینه سازی انرژی  8پیشنهادات برای ماده  -

شرکت  :شهرکهای صنعتی مشهد و بررسی چالشها و ارائه راهکارهای موجود ) ارائه دهنده  آب و انرژینیازهای  -

 راسان رضوی (محترم شهرکهای صنعتی استان خ

 سایرموارد -

 

 

 

روز  حصب 7:30 ساعت در رضوی خراسان کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی اتاقانرژی جلسه کمیسیون  چهارمین

معادن و  رگانی ، صنایع ،مرکز آموزش و تحقیق اتاق بازساختمان  در انرژیاعضای کمیسیون با حضور  18/10/1398چهارشنبه مورخ 

 . برگذار شد 252کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان شماره 
 

 :شرح مذاکرات  

 جایگاه قیمت برق  گزارش مطالعاتی در خصوص  -

 تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان   بررسی -

 مدیریت مصرف آب  گزارش  مطالعاتی درخصوص  -

 

 یمصرف انرژ یقانون اصالح الگو 8اصالح ماده  ضرورت

ه بهر یارتقا جهت یرخدمات کشو تیریتواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مد یم رویزارت ندر نص این ماده قانونی آمده، وـ 

ه قق این مقولعاد تحاب .دیمستقل اقدام نما یحقوق تیسازمان با شخص کی سینسبت به تأس ر،یدپذیاز منابع تجد شتریو استفاده هر چه ب یور

ارائه ذکور انونی مقالزم را به منظور اصالح ماده  شنهاداتیپ دیاتاق با یانرژ ونیسیکمبرای بخش خصوص حائز اهمیت است. از این منظر، 

 دیکمسئله تا نیارق بر بکنندگان صنعت  دیو تول مانکارانید.پنابالغ شو یخراسان رضو یو استاندار یبه اتاق بازرگان شنهاداتیپ نیکند تا ا

در  دید، لذا باال داربه دنب یاریتبعات بس ، یحامل انرژ نیا متیبودن ق نییاست، چرا که پا حیدارند که اقتصاد صنعت برق فاقد ساختار صح

 کی متیاگر ق ست کها یدر حال نیاست. ا یمسئله به قوت خود باق نیا یاسیمباحث س لی. متاسفانه به دلردیحوزه اصالحات الزم انجام گ نیا

 بهال دارد. ه دنبب یاسیتبعات س یانرژ یحامل ها شیبود اما افزا میدر سطح جامعه شاهد نخواه یکند، اتفاق چندان رییتغ یآب معدن یبطر

د ناگهانی جربه رشتافزایش بها در این بخش به صورت پلکانی محقق شده تا هر رو رشد هزینه های تولید، این ضرورت را ایجاد می کند که 

  قیمت بنزین، در این بخش تکرار نگردد.
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 یشاورزکننداگر چه مصرف آب در بخش ک یسمت حرکت م نیکشورها به ا یاست و تمام ایبحث روز دن یانرژ یمصرف حامل ها تیریمد 

 .کنیم یساز نهیبههم نباید  آب را  یو صنعت یرف شهرکه مص ستیمعنا ن نیبد نیاست اما ا ریچشم گ

 یتقاضا شیفزااز ا یامر عمدتا ناش نیخواهد شد. ا 2050تا سال  یانرژ نیا یگسترش استفاده از برق منجر به دو برابر شدن تقاضا ـ

 یبه دو برابر مقدار فعل و دهیرس 100به  2050تا سال  ایدر دن . رشد برقهاست ابانیدر خ یساختمان ها و استفاده از برق به عنوان منبع انرژ

 یگسترده ا یزیر برنامه ازمندیرسد که ن یدرصد م 300از  شیبه ب 2050رشد برق در سال  رانیو کشور ا انهیخاورم یاما برا دیخواهد رس

 280حدود  یعنیت( وا گایگ 80در کشور )حدودا  یبرق نام دیتول یحجم کنون رچند براب ستیبا یباشد. چنان که م یمقدار م نیا نیجهت تام

 گاواتیگ 900ه ب کیعدد چند برابر و نزد نیا ریدپذیتجد یها روگاهین یدسترس بیکه با در نظر گرفتن ضر میینما یم نیرا تام گاواتیگ

 .ستین یوصبه بخش خص یذارو فروش برق و واگ عیتوز د،یشدن صنعت برق در بخش تول یجز مردم یخواهد بود. لذا راهکار ینام تیظرف

 یکاال کیان ه عنوب یاست و عمال انرژ یجهان یتر از استانداردها نییپا اریآن بس دینسبت به حجم تول رانیدرآمد صنعت برق در ا زانیم

ز اگذار  یبرا م باالمستمر و با حج یها یگذار هیدر سرما یرو شیمشکل پ نیامر بزرگتر نیشود که ا یشناخته نم رانیارزشمند در اقتصاد ا

 توازن است جادیبر ساز و کار بازار و ا یمبتن یرقابت یها متیبا ق متیق یساز یو واقع یانرژ

 یافتیچه ره و یوشکه با چه ر دیروشن نما ستیبا یبرق داشته باشد، م متیق یساز یبه واقع میتصم یاست که اگر هر نهاد نیا ینکته اساس

جود مو تیا واقعهاد بآن ن ماتی( را پر خواهد کرد و رابطه تصمیکنترل متیبا ق یبرق )حال از هر روش محاسبات یواقع متیق نیاختالف ب نیا

مشکالت  حیصحت ،یاز شاغالن حوزه انرژ تیثیبرق، اعاده ح متیق یپلکان شیافزا ست؟یچ ایروز دن یانرژ یگذار استیس یها افتیدر ره

از جمله  ، و ... ریدپذیتجد یها ی، باال بردن بودجه انرژ در صنعت و خانه یانرژ یساز نهیبه یبرا ارانهیدر ساختمان ها، ارائه  یبند قیعا

 .هستندبرق  یانرژ متیق یساز یواقع یراب هیاقدامات اول

استان  گاز در نییپا یارزش حرارتشناسان متخصص در حوزه رتوسط کا یسال گذشته به طور جد 4 یال 3در  عیصنا رانیانجمن مد ـ

 نیاما ا مطرح کردند مراجع مختلف دیگرو  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یمباحث را در شورا نیانجام دادند و ا یمطالعات جامع

 است.  یهمچنان در خراسان بزرگ به قوت خود باق مشکالت

گاز به  یروش حجمفشرکت گاز،  یماهه گاز در قراردادها 8 نیتام : ان است عیگاز در صنا نییپا یدر رابطه با مشکالت موجود ارزش حرارت

 بهگاز استان  نییاپ یقرارداد، ارزش حرارت 9در ماده  یلیگاز تحو تیفیک قیدر فروش گاز، عدم ذکر دق یلحاظ نکردن ارزش حرارت ن،یمشترک

از  عیسوخت ما نیمقرارداد، عدم امکان تا 11سوخت دوم در ماده  نیمحل و نحوه تام قیعدم ذکر دق ران،یخانگ شگاهیاز پاال هیتغذ لیدل

 از کجایورت به ص باال نهیدر ابتدا تا هز عیسوخت ما نهیپرداخت هز لیها، تحم شگاهیپاال یحمل از مباد نهیهز لیمحل و تحم نیکترینزد

 استان است. عیگاز در صنا نییپا یارزش حرارت التجمله مشک

حاصل  یزهاجم گاح شیدر اثر افزا دی: کاهش حجم تولیصنعت یواحدها یبرا دهیدر بروز مشکالت عد نییپا یزش حرارتار ریدر رابطه با تاث

 نیز جمله ااحصول تمام شده م متیق شیافزا ،یژانر نهیهز شیافزا ،یگاز مصرف شیفن ها، افزا یمصرف یکیالکتر یانرژ شیاز احتراق، افزا

 است.  یصنعت یواحدها یمشکالت برا

ها در خصوص  ارانهی یقانون هدفمند 1ماده  1: با توجه به متن تبصره  نییپا یحل مسئله ارزش حرارت یشنهادات الزم برایدرخصوص پ

 وا اعمال کندر یحیترج یها متیو زمان مصرف ق زانینوع و م ، ییایدولت مجاز است با لحاظ مناطق جغراف ،یعیبرق، گاز طب یها متیق

 عمل شود.  انونمطابق ق

ن استا گریا دب سهیادر مق یاختالف در ارزش حرارت نیاز آن جا که ا و محاسبه شود یفروش گاز براساس ارزش حرارت نهیهز نکهیا انیبا ب  

 شود.  نییتع بیاعمال ضر ایو  یبه صورت منطقه ا یگاز استان خراسان رضو متیکشور متفاوت است، ق یها
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 8و جهان  رانیامصرف آب شرب در  زانیم ت ، در روز اس تریل 142و در جهان  تریل 256 رانیدر ا یدنیمصرف سرانه آب آشام نیانگیم ـ 

 ریسا ودر بخش صنعت  یآب مصرف زانیدرصد است و م 70درصد و در جهان  92 رانیا رد یدر حوزه کشاورز یآب مصرف زانیدرصد، م

 یالگو تیعاو به حداقل رساندن تلفات آب و ر ییشناسا یمصرف آب به معن تیریدرصد است.مد 22درصد و در جهان  2 رانیمصارف در ا

ه ف گونعوامل مهم و موثر بر مصرف و دوم کنترل و کاهش مصارف اتال ییمهم به دو بخش شناسا نیمصرف هنگام مصرف آب است که ا

 یاستان یبند قشه پهنهکرد، براساس ن میتقس زاتیو تجه یو فن یتوان به دو حوزه فرهنگ یرا مکننده تلفات آب  جادیعوامل ا شود. یم میتقس

لستان، گ ،یخراسان شمال ،یرضو اسانخر یاستان ها یارائه شده، در سال جار 98کشور در آذرماه سال  یکه توسط سازمان هواشناس

رفا ص تیضعو نیقرار دارند. آن چه که مسلم است ا یخشکسال نیدتریدر شد یاستان یمازندران و استان سمنان براساس نقشه پهنه بند

به  یاهر چیه . لذامیمواجه هست یدیشد یبا  خشکسال گرید یمنابع آب و از سو تیبا محدود کسویچرا که از  ست،ین یمختص به سال جار

به  یرهنگو ف یزاتیو پس از آن به سراغ ابزار تجه رندیقرار گ ییمورد شناسا دیمصرف با تیریمصرف وجود ندارد. عوامل مد تیریجز مد

 مصرف حرکت کنند.  تیریمنظور مد

 را یشنهاداتیپ ینرژا ونیسیکم ایو  یاست که استاندار یضرور رد،یگ یانجام م یمل نیو فروش برق استان براساس قوان دیاز آن جا که خر ـ

برق در هر  فروش و دیخر ییاروپا یقائل شوند، چنان که در کشورها تاناس نیا یرا برا ییخصوص به دولت ارائه دهد تا تفاوت ها نیدر ا

ها  التیا ریه سانسبت ب زین یآن حامل انرژ دیکند و خر یاحداث م روگاهیبه صورت متفاوت ن یالتیکه هر ا یمتفاوت است به طور یالتیا

 مین خواهاستا فتشریشاهد پ ابد،یبه استان اختصاص  ینرژمل احا ارانهیبرده شود و سهم  شیدر استان پ هیرو نیمتفاوت است. حال اگر ا

 بود. میاهوخ.. به استان .حوزه ها از جمله حمل و نقل و  یزبده در تمام یانسان یروهایو ن دیجد یها یبود، چنان که قطعا شاهد ورود تکنولوژ

بازگشت  ودارد ن یاقتصاد هیدر کشور ما توج یمصرف انرژ یساز نهیاست، به نییدر کشور ما پا یانرژ یحامل ها متیحال از آن جا که ق

 نیا. ودحاسبه شزاد مبه صورت آ یدولت یدستگاه ها یتعرفه ها یسال آت یشود که برا شنهادیبه دولت پ دیاست. لذا با یطوالن اریبس هیسرما

. مجهز گردند دیجد یها یوارد شوند و به تکنولوژ یمصرف انرژ یساز نهیدر حوزه به شرویها به عنوان پ زارتخانهمهم باعث خواهد شد که و

حامل  یها تعرفه اکنون است که اگر هم یدر حال نیکند. ا یم دایکاهش پ یدر حوزه انرژ هیصورت است که دوره بازگشت سرما نیتنها در ا

اء ر زمان ارتقه مروبتوانند  یم عی، صناحاصل شود جیاتفاق به تدر نیکرد. اگر ا میبه سمت واردات حرکت خواه م،یده شیرا افزا یانرژ یها

 خواهند برد.  یپ ینرژارزش ا تیمردم به اهم نیکنند، همچن دایپ

است تا  مطرح  ایند افتهیتوسعه  یسال در کشورها نیاصطالح چند نیوجود دارد که ا «یاقتصاد رفتار»تحت عنوان  ایدر اقتصاد دن یبحث ـ

 یهد، آبفامش یآبفا با مشارکت شرکت« تلنگر»را تحت عنوان  یطرح علم، نیبا استفاده از ا ییشود. خانه هم افزا یساز نهیبه یمصرف انرژ

و  یمدو بخش در حوزه مصرف مطرح است، نخست بخش مرد گاز و ... آغاز کرده است. یاستان، برق مشهد، برق استان و شرکت ها

است  وف شدهمعط یانرژ یحامل ها نیو مشترک یمصرف به بخش مردم یساز نهیبه یبرا . متاسفانه تمام توجهیو دوم بخش دولت نیمشترک

 نیرا که است، چا وبیآبفا، برق و ... ناقص و مع یبه شرکت ها یانرژ یدر رابطه با فروش حامل ها یاست که ساختار دولت یدر حال نیا

 نید که اندارن به کاهش مصرف یمصرف، عالقه ا کیشرکت ها به جز دوران پ نیبرده که در واقع ا شیپ یرا به نحو طیشرا وبیساختار مع

از از بخش ب و گبرق، آ یشرکت ها یانرژ یحامل ها یتقاضا زانیکه م دیشیاند یریتدب دی. در واقع باردیمورد توجه قرار گ دیمسئله با

 کند. دایکاهش پ یدولت
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  مصوبات جلسه:
 دراین جلسه مقررگردید :

  سااختار نحاوه اصاقی قیمات حاما  هاای       اتو پیشانهاد  هاا با  ارائه  راهکارجایگاه قیمت برق  گزارش مطالعاتی در خصوص 

 تکمی  و جهت اقدامات بعدی به کمیسیون ارائه گردد.انرژی توسط جناب آقای مهندس مدنی از شرکت پیمان خطوط شرق 

  و  اصقی قرارداد بین شرکت گاز و مشترکین پرمصرف درخصاوص   هزیناه واروش گااز براسااس ارزش حرارتای       پیشنهاد

شاورای   جهات راری در   تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه باا ساایر اساتانها   موضوع مستندات 

  .  به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس شودگوی دولت و بخش خصوصی و گفت

 توساط جنااب آقاای   رها و پیشنهادات و خاط مشای مناسا      گزارش مطالعاتی درخصوص مدیریت مصرف آب و ارائه راهکا 

 تکمی  و جهت اقدامات بعدی به کمیسیون ارائه گردد. پاژیابآزاده ماوی از شرکت  مهندس 

 ها   راهکارهای مرتبط و چالشآب و انرژی از وضعیت نیاز این شهرک ها به  یشرکت شهرک های صنعتی گزارش 

 به کمیسیون ارسال نمایند. با آن را  
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